Chopstick game
Duur
: 15 minuten
Ontwikkelingsgebied : Spelontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Doelgroep
: vanaf +/- 8 jaar
Locatie
: Binnenruimte
Buitenruimte
Grasveld
In de buurt
Speelplaats

Uitleg activiteit
We leggen de regels van de 'chopstick' game uit. Je kunt dit spel altijd en overal met iedereen spelen.

Uitvoering
Begin met twee spelers. Later kun je het aantal spelers uitbreiden maar het is handig om eerst de regels onder
de knie te krijgen.
1. De basisregels
Ga tegenover elkaar zitten en leg je vuisten voor je neer op tafel. Steek allebei jullie wijsvingers naar voren toe.
Zorg ervoor dat jullie armen plat op tafel liggen.
Kies 1 iemand die mag beginnen, daarna gaat het om de beurt. Elke keer mag iemand de hand van de
tegenstander aantikken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de rechter spelers beginnen.
Als je met je ene hand de hand van de ander aantikt dan moet de ander zijn eigen plus de vingers van jou hand
optellen die uitgestoken zijn. Als hijzelf dus twee vingers heeft uitgestoken en jij tikt hem aan met je hand die
één vinger heeft uitgestoken worden die twee bij elkaar opgeteld en moet de ander dus drie vingers uitsteken.
Nu is de ander aan de beurt. Als die jou hand met één uitgestoken vinger met zijn hand met drie uitgestoken
vingers aantikt moet jij vier vingers uitsteken.
De hand die dus de andere hand aantikt heeft de macht om de hoeveelheid vingers van je tegenstander te
beïnvloeden.
Als je hand alle vijf vingers heeft uitgestoken dan is je hand 'dood'. Dit heeft natuurlijk met de eetstokjes van
Japan te maken. Die kun je niet vasthouden met een open hand!
De dode hand kan nu achter je rug worden verscholen. Het is het doel om als langste te blijven leven en een
levend hand over te houden.
Bovenstaande regels zijn de basisregels van het chopstick spel. Om ervoor te zorgen dat niet elke keer

dezelfde speler wint zijn er uitgebreide regels. Dit zorgt voor meer uitdaging in het spel.
Je kunt het spel natuurlijk al uitbreiden door meer tempo aan te brengen.
2. Regels toevoegen
Je kunt als regel het 'splitten' toevoegen. Dit betekent dat, als je je vuisten tegen elkaar slaat, de hoeveelheid
op je handen wordt gedeeld over je twee handen.
Voorbeeld: Als je op je ene hand drie vingers hebt, op je andere één vinger en je slaat je vuisten tegen elkaar
dan krijg je aan allebei de handen twee vingers.
Je kunt je dode hand ook weer 'opwekken'. Dit houdt in dat als je ene hand vier vingers heeft en je andere hand
dood is, je kunt splitten en op de beide handen twee vingers krijgt.
Je kunt natuurlijk ook zeggen dat het opwekken niet mogelijk is, dit mogen jullie zelf beslissen.
Het splitten hoeft niet met even getallen te gaan. Je kunt ook een hand van vier een een hand van één vinger
combineren en dan een hand van drie en twee krijgen.
Als andere regel kun je 'de regel van 5' toevoegen. Dit houdt in dat je alleen een andere hand mag aantikken
als de som van jullie beide handen 5 wordt. Als iemand dus vier vingers heeft kun je er met één vinger op
tikken.
Deze regel houdt in dat als beide spelers twee handen van vier vingers hebben er gelijkspel is en geen winnaar
in het potje is.
3. Extra uitdaging
Wil je nog meer uitdaging bij het spel? Speel het spel dan met meerdere spelers. Je kunt het spel met twee
maar ook met een hele groep spelers doen. Iedereen moet dan in een cirkel gaan staan met de handen
zichtbaar voor zich. Dan gaat de volgorde met de klok mee en mag je steeds iemand van de cirkel tikken.
Hierbij mag natuurlijk ook de regel 'splitten' worden toegepast.
Je kunt natuurlijk ook 'halve vingers' toevoegen, dit is aan jullie zelf te bepalen. Spreek van te voren duidelijk af
welke regels wel en niet gelden tijdens het spelletje.

Variatie(s)
De regels van chopstick in het kort:
Om de beurt mag je de tegenstander aantikken. Het aantal vingers dat jij hebt, wordt bij de aangetike hand van
de tegenstander opgeteld. Als je vijf vingers hebt is je hand af.
Je mag je handen 'splitten' en daarbij de hoeveelheid vingers verdelen over je twee handen.
Zo gauw iemands beide handen af zijn heeft de tegenstander gewonnen.

Tips
Zorg ervoor dat je van te voren alle regels goed hebt uitgelegd en dat iedereen het ermee eens is. Zo kan er
tijdens het spel geen verwarring optreden over de regels.

Op Youtube staan meer filmpjes over het chopstick spel. Op de link wordt een uitleg gegeven door kinderen, let
op: deze uitleg is in het Engels. Het is handig om voor jezelf het filmpje te kijken zodat je een indruk van het
spel krijgt.
https://www.youtube.com/watch?v=jcNpouahq0E
https://www.youtube.com/watch?v=o5Ofc-B0SSg

Bron
https://www.wikihow.com/Play-Chopsticks

